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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

24.8.2017                                  

 

Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. Tarpeetonta 
toistamista pyritään välttämään sisällöissä, joten pyydä tarvittaessa uudelleen aiempia uutiskirjeitä. 
Jatkossa uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista tukevat hankkeet voivat 
hakea rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Valtakunnallinen hankehaku on 
parhaillaan käynnissä ja jatkuu 25. syyskuuta asti. Hakemukset jätetään sähköisessä 
EURA2014 -järjestelmässä. Hankehaussa on eri tavoin mahdollisuus kehittää 
kansainvälisen osaajapoolin pääsyä työmarkkinoillemme. Kehityshankkeita voi hakea 
niin EAKR- kuin ESR-rahoituksen puolelta. Ole siis aktiivinen ja hyödynnä tämä 
mahdollisuus. Lisätietoa löytyy täältä. 
 
Muistathan tarkistaa myös aika ajoin Rakennerahaston yleiset Pohjois-Suomen alueen 
mahdollisuudet. Esimerkiksi tällä hetkellä haettavissa EAKR-rahoitusta toimintalinjoihin 
Pk-yritysten kilpailukyky ja Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. 
Lisätietoa täältä.  
 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastossa on haettavana kaikki 
kansalliset tavoitteet ajalla 2.10. – 3.11.2017. Tuettavien hankkeiden edellytetään 
perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa toimivien julkisen ja kolmannen 
sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja. 
Samoin hankkeiden on edistettävä paikallista, alueellista tai valtakunnallista 
kotouttamisstrategian toimeenpanoa. Lisätietoa täältä.  
 
Maaseutuohjelman hankerahoitus on mahdollisuus kehittää maahanmuuttajien 
kotouttamista hanketoiminnalla maaseutumaisessa ympäristössä. Maaseutuohjelman 
kehittämishankkeisiin myönnetään rahoitusta sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun 
ELY-keskuksista sekä alueemme Leader-ryhmistä. Valtakunnallisella tasolla on 
toteutettu esimerkiksi hankkeita, joissa on tehty kielikoulutusta, viranomaisiin 
tutustumista, tapakulttuurin oppimista sekä yritysyhteistyötä. Ohjelmalla ei ole 
varsinaista hakuaikaa, joten myöntävään viranomaiseen kannattaa olla yhteydessä heti 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-agendan-jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/eakr-rahoitusta-haettavana-pohjois-suomen-maakuntien-liitoissa-haku-paattyy-22-9-201-1/maximized
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
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alkuvaiheessa toiminnan suunnittelua, jotta hankeidea saadaan oikeille raiteille. 
Lisätietoa aluekoordinaattorilta sekä täällä.  
 
STEA:n rahoitusta saava taho, muistathan, että käynnissä oleville avustuksille on 
mahdollista hakea jatkoavustusta elo-syyskuun aikana.  
OK - Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia kannattaa seurata pitkin vuotta. 
Varsinainen maahanmuuttajien integrointi avustuskohteena tullee jälleen haettavaksi 
kevättalvella 2018, mutta muitakin erityisteemoja, jotka ovat rajapinnassa 
maahanmuuton, työllistymisen ja kansainvälistymisen kanssa löytyy. Katso lisätietoa 
täältä. Vastaavalla tavalla kannattaa seurata muiden ministeriöiden rahoitus- ja 
kehittämismahdollisuuksia säännöllisesti.   
 
Koneen säätiön naapuridialogit –teemahaku syyskuussa. Koneen Säätiön Suomen 
muuttuvat naapuruudet -ohjelman ensimmäinen Lähinaapurit -teemahaku 
kohdennettiin lähialueiltamme Suomeen muuttaneisiin. Ohjelman toisen teemahaun 
kohteena ovat kaikki naapuruussuhteet, sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen 
synnyttämät uudet naapuruudet. Toisessa teemahaussa kysytään, miten naapurit 
kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, 
taloudellisista tai uskonnollista eroista. Teemahaku järjestetään vuosittaisen 
apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2017. Katso tarkempia ohjeita hakemisesta ohjeista 
Apurahan hakijalle sekä nettisivuilta. 

 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja, tilaisuuksia ja ajankohtaista 
 

Järjestämme Kotona Suomessa –hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun ELY-
keskusten yhteistyönä maakuntiemme kotoutumisasioiden ajankohtaispäivät, tällä 
kertaa erillisinä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ajat ja paikat on vahvistettu: 
Kainuun päivä on 10.10, klo 9-16. Kajaanissa Scandic Kajanuksessa. Kainuun päivän 
ohjelma on nyt vahvistettu ja kuulemme alustuksissa alueen ajankohtaisia tietoja, 
samoin kun maakuntauudistuksen vaikutuksista kotoutumiseen. Samoin kuulemme 
alueellisen näkökulman UTH-tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi ajankohtaispäivässä kuullaan 
esitykset kansainvälisistä opiskelijoista voimavarana ja kotouttamistyöstä 
monenkeskisenä yhteistyönä muun Suomen esimerkkejä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 
on avoinna täällä. Tilaisuuden tarkempi agenda on nähtävillä esimerkiksi 
kotouttaminen.fi –portaalissa. 
 
Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan päivä on 16.11 Kauppakeskus Valkean 
seminaaritiloissa. Ohjelma on lähes valmis ja se julkaistaan ilmoittautumisen kera 
lähiaikoina. Päivien ohjelmat on rakennettu luomaan kiinnostava ja ajankohtainen 
kokonaisuus valtakunnallisuutta ja paikallisuutta yhdistellen. Toivomme laajaa 
osallistumista näihin alueemme päätapahtumiin jo verkottumisenkin edistämiseksi, 
joten muistathan ilmoittautua nopeasti oman alueesi tilaisuuteen.  
 
Kotona Suomessa hanke järjestää syksystä lähtien kotouttamisen webinaarisarjan. 
Ideana on tarjota tiivis kahden tunnin alustus eri teemoista, jotka ovat yleisiä 
kotoutumisprosessien parissa toimiville. Ideana on tarjota perustietoa aiheesta online-

https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/Kotouttaminen.aspx
http://minedu.fi/avustukset
http://www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/
http://www.koneensaatio.fi/naapuridialogit/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c58b008b-8e21-4910-9e17-69a4038d56b6?displayId=Fin1354005
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/10/2017/_/31/10/2017/month/1#events
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tekniikalla, joten seuraaminen on helppoa vaikkapa oman työkoneen kautta. Lähetykset 
tulevat eri tahojen toteuttamana ja ko. järjestäjä tuottaa luonnollisesti myös läsnä-
tilaisuuden paikallisille toimijoille. Ajankohdiksi on päätetty ottaa kuukauden 
ensimmäiset perjantaiaamut. Ennakkotietona syksyn agenda on seuraava: 
 

 1.9. klo 9-11 – Tervetuloa kotouttamisen pariin! (Uusille työntekijöille: rakenne, 
lait, käsitteet, ydinkysymykset, tilastot jne) – Helsingistä, toimijoina Koto-Oske 
ja TEM (huom ilmoittautuminen kotouttaminen.fi-portaalissa seurantalinkin 
saamiseksi) 

 6.10. klo 9-11 – Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet – 
Helsingistä, Sisäministeriö 

 3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, 
palvelut, Eures-toiminta jne) – Oulusta, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä 
TE-toimiston ja ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa 

 1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä – 
Rovaniemeltä, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.  

 
Tilaisuuksista toimitetaan seurannan mahdollistavat linkit etukäteen. Kannattaa laittaa 
nämä ajankohdat muistiin kalenteriin jo nyt. 
 
31.8. 12-16:30järjestetään Oulussa etäkatsomo.  Helsinkiin seminaariin 
Maahanmuuttajan työllistymisen esteet ja mahdollisuudet. Seminaarissa kuullaan 
alustuksia maahanmuuttajien työllistymisen edellytyksistä sekä maahanmuuttajista 
työntekijöinä. ks. ohjelma sekä tarkemmat tiedot täältä. Ilmoittautuminen 
etäkatsomoon viim. 28.8. sähköpostilla jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  
 
7.9. klo 12-16 järjestetään Kajaanissa ulkomaalaislakikoulutus. Koulutus on suunnattu 
erityisesti ammattilaisille, jotka työskentelevät kotouttamis- ja maahanmuuttotyössä ja 
tarvitsevat tietoa ulkomaalaislaista esimerkiksi oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä. 
Tarkempi agenda löytyy kotouttaminen.fi-portaalista ja ilmoittautumislinkki on täällä.  
 
21.9. klo 13-16 Oulussa etäkatsomo: Koulutus ulkomailla tutkinnon suorittaneiden 
palveluista ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamisesta. Koulutus 
keskittyy korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseen ja Opetushallituksen 
palveluihin ulkomailla tutkintonsa suorittaneille. Lähetys tulee Turusta, 
etäkatsomoseuraaminen onnistuu Oulussa Pohjois-Pohjanmaan ELY:n tiloissa. Tarkempi 
agenda ja ilmoittautumisohjeet kotouttaminen.fi-portaalissa.  
 
27.9. klo 9-16 järjestetään Oulussa Asiaa ihmiskaupasta –koulutus pääkirjaston Pakkalan 
salissa. Tarkempi agenda ilmoittautumislinkkeineen nähtävillä kotouttaminen.fi –
portaalissa. Huomaathan ilmoittautuminen viimeistään 15.9. 
 
5.-6.10. Kouvolassa Perusterveydenhuollon maahanmuuttajahoitajien työkokous. 
Maahanmuuttajatyötä tekevien hoitotyöntekijöiden vuotuinen työkokous järjestetään 
tänä vuonna Kouvolassa.  
Kokouksen yksi päätarkoitus on jakaa kokemuksia ja käytänteitä, sekä verkostoitua.  

http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ajankohtaista/2017/maahanmuuttajan-tyollistymisen-esteet-ja-mahdollisuudet-seminaari-31.8.2017/
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/9/2017/_/30/9/2017/month/1#events
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8ad04779-8bd0-4de9-9878-931961a8895a?displayId=Fin1339941
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/9/2017/_/30/9/2017/month/1#events
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/9/2017/_/30/9/2017/month/1#events
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/9/2017/_/30/9/2017/month/1#events
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Paikka: Kouvolan kaupungin valtuustosalissa  
Ohjelma: löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenterista: 
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
Lisätiedot: Soili Vähä-Kongalle etunimi.sukunimi@kouvola.fi ja Maria Piirainen 
etunimi.sukunimi@phhyky.fi 
 
Digipolku töihin –hanke järjestää Vertaisohjaajakoulutuksia Oulussa, Helsingissä ja 
Seinäjoella loka-marraskuusta (Oulussa 19.10. lähtien) lähtien. Koulutuksessa 
valmistetaan vertaisohjaajia digitaalisiin taitoihin ja ryhmäohjaamiseen, jotka 
hankkeen tavoitteen mukaan edelleen lähtevät vetämään digiosaamisen koulutuksia eri 
paikoissa. Katso lisätietoja ja hankkeen projektipäällikön Minna Pesosen yhteystiedot 
täältä.  
 
15.11. Helsingissä Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää 15.11.2017 
seminaarin "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. Seminaarissa 
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen 
Suomessa. Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja 
asiantuntijoille, kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille 
kiinnostuneille.  
Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:  

Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi  
 
27.-28.11. Helsingissä seminaari Salattu ja vaiettu häpeä. suomen psykologinen 
instituutti järjestää seminaarin häpeästä ja sen kohtaamisesta. Myös etäosallistuminen 
on mahdollista. Otathan yhteyttä Elisa Kareiseen lisätietopyynnöissä 
elisa.kareinen@terapeutti.info.  
 
30.11. järjestetään ART-menetelmä osana aggressiivisesti oireilevien nuorten 
kuntoutusta ja kotoutumista -koulutuspäivä Oulussa erityisesti nuorisoyksiköiden 
työntekijöille. Lisätietoa tulossa hieman myöhemmin, laita päivämäärä jo nyt 
kalenteriisi.  
 
 

Työkaluja ja julkaisuja 
 

Alueen toimijoille tiedoksi. Hankkeemme on tilannut kuntakohtaisen (kaikki 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat) tilaston viime vuoden lopun 
vieraskielisten määristä kunnittain ja kieliryhmittäin sekä kuntaan muuttaneista. 
Jos tarvitset tällaista tietoa työssäsi, ota yhteyttä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi, 
niin sovitaan toimitus.  

 

Tietoa mielenterveydestä ja erilaisia itseapumenetelmiä mielenterveysongelmiin 
löytyy mielenterveystalo.fi sivuilta eri kielillä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, kurdi, 
somalia ja arabia) tästä linkistä. 
 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://uutiskirje.ok-sivis.fi/a/s/91880131-9a7c15955656c677fac14ad27cec9cbd/1915941
mailto:elisa.kareinen@terapeutti.info
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/harjoituksia.aspx
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Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuston 
www.nordicwelfare.org/sv/integrationnorden tarkoituksena on helpottaa 
kotouttamisen ammattilaisten työtä. Sivuilta saa sekä uutta tietoa että ideoita uusiin 
toimintatapoihin. Tavoitteena on myös auttaa kotouttamisen toimijoita solmimaan 
uusia kontakteja Pohjoismaihin. 
 
Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä 
valintoihin vaikuttavista tekijöistä. Tulevaisuusohjauksen sivustolle on koottu tietoa 
tulevaisuusohjauksesta sekä yksilöohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn sopivia työkaluja 
ja tehtäviä, jotka tukevat tulevaisuusajattelua. Tehtävät on kehitetty yhteistyössä 
ohjaajien ja ohjattavien kanssa ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien 
valintojen pohtimista. Sivustoa ylläpitää Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
ja on http://tulevaisuusohjaus.fi/ 
 
Opetushallitus on päivittänyt vastikään kotisuomessa.fi-verkkopalvelun vastaamaan 
palvelun käyttäjien muuttuneita tarpeita. Uudistunutta palvelua on nyt mahdollista 
käyttää myös mobiililaitteilla. Lisäksi sivuston yleistä käytettävyyttä on parannettu. 
Kotisuomessa.fi-sivusto sisältää erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun 
liittyvää materiaalia. Suora linkki palveluun tässä. 
 
Kelassa on käynnistetty uusi hanke, jotta maahanmuuttajien kuntoutustarpeisiin 
voitaisiin vastata paremmin. Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa 
palveluntuottajien valmiuksia työskentelyyn maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. 
Maahanmuuttajille suunnatussa kuntoutuspalvelukokeilussa yhdistetään ammatillinen 
kuntoutus ja suomen kielen opetus. Lisää tietoa kuntouksesta uusilta videoilta 
seitsemällä kielellä löytyy täältä. 
 
Freelance –toimijoille on tehty Gregory Pellechin kirjoittama hyödyllinen opas 
englanniksi Ukko- kevytyrittäjyyspalvelulle. Siitä löytyy käytännön apua ja myös 
Pellechin omat henkilökohtaiset kokemukset Suomen virastoista ovat mielenkiintoisia. 
Linkki oppaaseen.  
 
Infopankissa on päivitetty seuraavia sivuja:  

 Kodin turvallisuus –sivulle on koottu tietoa paloturvallisuudesta, vesivahinkojen 
välttämisestä ja sähkötöistä. Sisältö on tehty yhteistyössä Tukesin ja 
ympäristöministeriön kanssa. Linkki. 

 Kun lapsi syntyy Suomessa –svulla kerrotaan lapsen rekisteröinnistä, nimestä, 
äidinkielestä, uskonnosta, isyyden tunnustamisesta ja kansalaisuudesta. Sivu on 
tehty yhteistyössä Migrin, maistraatin ja Kelan kanssa. Linkki. 

 
Työpaikoilla monikulttuurisuuden hyödyntämisessä on paljon kehittämisen varaa  
Työpaikoilla ei hyödynnetä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia 
riittävästi. Tätä mieltä on yli puolet Made by Finland -kyselyyn vastanneista työikäisistä 
ja työnantajista. Suurissa yrityksissä monikulttuurisuuden hyödyntämisen arvioitiin 
olevan paremmalla tasolla, sen sijaan julkisella sektorilla sekä pk-yrityksissä on 
enemmän kehitettävää. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton, 

http://www.nordicwelfare.org/sv/integrationnorden
http://tulevaisuusohjaus.fi/
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kela-kehittaa-kuntoutuspalvelujaan-vastaamaan-paremmin-maahanmuuttajien-tarpeisiin?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F
https://www.ukko.fi/wp-content/uploads/2017/05/Freelancer_Guide_for_Immigrants_UKKOfi.pdf
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/housing/safety-at-home
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/family/children/checklist-for-a-person-hoping-to-have-a-child
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Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020-hankkeen ja Tekesin teettämästä selvityksestä. 
Tiedote: ttl.fi/madebyfinland_monikulttuurisuus_tiedote 
   

 

Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina 
voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. 
Esityksen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.  
Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia 
ja/tai osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden arvioidaan 
tarvitsevan erityisesti toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi 
myös työssä käyville. Tiedote: minedu.fi/artikkeli/maahanmuuttajille-uusi-
joustava-koulutusmalli 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kansainvälisistä osaajista kasvua -
agendan edistämään maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan 
nivoutumista toisiinsa sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten kasvun 
ja kansainvälistymisen tukena.  
Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda päätettiin hallituksen puoliväliriihessä 
huhtikuussa 2017 laajentaa koko valtioneuvoston yhteiseksi, poikkihallinnolliseksi 
Talent Boost -toimenpideohjelmaksi.  
Tiedote: tem.fi/talent-boost 
Muistathan myös tähän liittyvän Kasvua kansainvälisistä osaajista –hankehaun (ks. 
aiemmin lisätietoa) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehostaa maahanmuuttajien 
työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-
mallia (Social Impact Bond). Tiedote: tem.fi/maahanmuuttajien-tyollistymista-
nopeutetaan-uusilla-panostuksilla 
 
Eläketurvakeskus on aloittanut Eläkettä myös minulle –kampanjan, jonka tavoitteena on 
tarjota tietoa työeläkkeestä mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Lisätietoa 
kampanjasta ja sen resursseista täällä.  

 

Muuta 
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mamu-tiimi on saanut täydennystä. Bahgat Kamel 
aloitti hankeasiantuntijana Täsmäohjaus pakolaisten kuntaan siirtymisen tueksi (OSKU) -
hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja yhdenmukaistaa kansainvälisen 
suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntiin siirtymistä. Bahgatin työpiste on 
muun ELY-tiimin yhteydessä Oulussa Veteraanikatu 1:ssä ja sähköpostiosoite on 
bahgat.kamel@ely-keskus.fi. 
 
Hyvä alueemme hanketoimija. Huomaathan, että voit tarjota ajankohtaisia yleisempiä 
tiedotteita ja tapahtumia julkaistavaksi myös uutiskirjeessämme. Samoin kannustamme 

https://www.ttl.fi/madebyfinland_monikulttuurisuus_tiedote/
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli
http://tem.fi/talent-boost
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-tyollistymista-nopeutetaan-uusilla-panostuksilla
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-tyollistymista-nopeutetaan-uusilla-panostuksilla
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinkertaista-elaketietoa-elaketta-myos-minulle-kampanjassa
mailto:bahgat.kamel@ely-keskus.fi
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edelleen uutisten ja erilaisten sisältöjen, esimerkiksi blogitekstien tuottamiseen 
www.kotouttaminen.fi-portaaliin, jotta saamme sinne myös lisää meidän alueidemme 
sisältöä.  
 
Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan 
suunnitellessasi henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Olemme 
tälläkin hetkellä toteuttamassa muutamia koulutuksia sekä kunnissa että muissa 
yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan 
yhdessä askelmerkkejä eteenpäin. 

 

http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

